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Betreft: Brief aan sportverenigingen

Sportverenigingen

Beste Rotterdamse sportverenigingen,

We maken een bijzondere tijd mee. Een tijd waarin veel niet kan. Waarin we moeten
ontdekken op welke manieren we onze gebruikelijke activiteiten zo kunnen uitvoeren dat we
gezond blijven en kwetsbare Rotterdammers beschermen.

Ik besef maar al te goed hoe de coronacrisis ook u als sportvereniging raakt. Vrijdag 24 april jl.
heb ik u dan ook een brief gestuurd om mijn steun te betuigen en u te informeren over de
landelijke en lokale maatregelen die op dit moment gelden.

Op dinsdag 21 april heeft het Kabinet bekend gemaakt dat verenigingen weer deels open
kunnen voor de jonge leden en we daarmee de eerste kleine stappen kunnen zetten om weer
wat van onze gewoontes op te pakken. Als wethouder Sport en fanatiek sporter ben ik hier
heel blij mee. Met deze brief informeer ik u over de voorwaarden waaronder de gemeente
Rotterdam de buitensportaccommodaties vanaf woensdag 29 april weer (gedeeltelijk)
openstelt.

Voorwaarden
De gemeente stelt bij het openstellen van de buitensportcomplexen veiligheid voorop en volgt
hierbij het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord Sporten’, dat is opgesteld door NOC*NSF
samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Daarnaast gelden de sport specifieke
protocollen die door de sportbonden zijn opgesteld. Van uw vereniging verwacht ik dat u deze
protocollen in praktijk brengt en handhaaft.
Hiervoor heeft Rotterdam Sportsupport een checklist ontwikkeld. U dient deze bijgevoegde
checklist in te vullen en toe te sturen aan Rotterdam Sportsupport.

Hieronder leest u wat deze protocollen in de praktijk voor uw vereniging betekenen en de
ondersteuning die de gemeente Rotterdam samen met haar partners Rotterdam Sportsupport,
Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Topsport biedt aan uw vereniging om dit mogelijk te
maken.
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Protocollen in praktijk (samengevat)
Trainingen
Buitensportverenigingen kunnen gebruikmaken van hun sportaccommodaties voor kinderen
en jongeren tot en met 18 jaar.

Kinderen t/m 12 jaar
· Toegestaan is om in de buitenlucht op de buitensportaccommodatie onder begeleiding

te trainen. De kinderen hoeven hierbij geen 1,5 meter afstand te houden.
· Trainen mag en onderlinge partijtjes ook, geen officiële wedstrijden, competities en

toernooien.
· De trainers / vrijwilligers die verbonden zijn aan de trainingen van de jeugd blijven op

minimaal 1,5 meter afstand.

Kinderen 13 t/m 18 jaar
· Toegestaan is om in de buitenlucht op de buitensportaccommodatie onder begeleiding

te trainen. De kinderen moeten 1,5 meter afstand houden. Voor hen gelden de
hygiënemaatregelen van het RIVM.

· Trainen mag, maar wedstrijden competities en toernooien mogen niet. Onderlinge
partijtjes zijn alleen toegestaan als de 1,5 meter afstand hierbij gehandhaafd blijft.

· De trainers / vrijwilligers die verbonden zijn aan de trainingen van de jeugd blijven op
minimaal 1,5 meter afstand.

Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is met
het oog op het handhaven van de richtlijnen niet toegestaan. Mocht het onverhoopt niet
anders kunnen dan dienen alle kinderen (dus ook de kinderen onder de 12 jaar) op 1,5 meter
van elkaar te blijven.

Topsport
Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter
afstand van elkaar houden. NOC*NSF heeft in nauwe samenspraak met de sportbonden
bepaald dat, alleen sporters met A-, high potential- of selectiestatus in aanmerking komen voor
deze verruiming. NOC*NSF is door het kabinet gevraagd om samen met de sportbonden een
lijst met topsporttrainingsaccommodaties op te stellen waarvoor de gedeeltelijke openstelling
van toepassing is. Het zal gaan om locaties die afgesloten zijn voor iedereen, behalve voor de
betreffende sporters en noodzakelijke begeleiding.

Voor topsporters en/of talenten (zonder status) in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar gelden de
reguliere voorschriften die voor deze leeftijdscategorie gelden. Deze voorschriften zijn
hierboven opgesomd.

Buitensportaccommodatie
Clubgebouwen blijven gesloten, met uitzondering van beperkt gebruik van toiletten en toegang
tot EHBO-materialen en AED. Er dient duidelijk aangegeven te worden wanneer er
jeugdtrainingen plaatsvinden en wie er toegang heeft tot de accommodatie. De club
communiceert dit naar leden en ouders.

Naast de trainers en hun eventuele toezichthouder(s)/begeleider(s) mogen alleen
volwassenen aanwezig zijn die helpen bij de uitvoering van de protocollen en bij het
handhaven. Het materiaalhok is toegankelijk voor trainers of een materiaalverantwoordelijke
die vanuit het hok de uitgifte en inname doet. Ouders, broertjes/zusjes en andere
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belangstellenden mogen niet (als toeschouwer) aanwezig zijn bij de training en op het
complex.

De regels van het RIVM (waaronder bijvoorbeeld handen wassen, niet op het sportcomplex
komen als je niet gezond bent) worden in acht genomen.

Verkeersstromen
Bij een aantal buitensportcomplexen zijn de parkeerplaatsen op basis van de noodverordening
gesloten. Deze blijven in verband met de openbare orde gesloten. Het is de
verantwoordelijkheid van de vereniging om hiervoor alternatieve wegbreng-opties (fiets/te
voet) te bedenken en te communiceren richting ouders en vrijwilligers.

Ook is de vereniging verantwoordelijk voor routing/logistiek voor wat betreft de
verkeersstromen bij het halen en brengen van de kinderen.  Mocht u hier hulp of
ondersteuning bij nodig hebben dan kunt u contact opnemen met uw verenigingsconsulent van
Rotterdam Sportsupport.

Binnensportverenigingen
Binnensportaccommodaties blijven gesloten. Maar wellicht is het wel mogelijk de sport van uw
vereniging in aangepaste vorm in de buitenlucht te laten plaatsvinden of wilt u een alternatieve
sport/beweegvorm aanbieden aan uw jeugdleden. Deze activiteiten dienen op
buitensportaccommodaties plaats te vinden. Hier is waarschijnlijk voldoende ruimte voor op de
sportparken nu alleen de jeugd tot en met 18 jaar in georganiseerd verband mag sporten.
Wilt u als binnensportvereniging gebruik maken van een buitensportaccommodatie bij u in de
buurt, vul dan dit aanvraagformulier in met uw wensen. Sportbedrijf Rotterdam neemt dan
contact met u op en gaat samen met u op zoek naar een passende oplossing.

Openstellen niet-leden
Sporten en bewegen is belangrijk, juist voor kinderen en jongeren. Maar niet alle jeugdigen
zijn lid van een vereniging. Daarom vraag ik ook na te denken over of/hoe uw vereniging
jeugdige niet-leden kan betrekken bij de trainingen die u aanbiedt.
Ik snap dat u in de eerste plaats werkt aan trainingen voor de eigen jeugdleden en om deze
veilig en verantwoord te laten plaatsvinden. Wanneer dit goed gaat en u als vereniging de
veiligheid kan waarborgen kunt u de vereniging (gefaseerd) openstellen voor niet-leden.
Hierbij kan Rotterdam Sportsupport ondersteuning bieden.

Checklist
Om te zorgen dat het gebruik plaatsvindt volgens de gestelde richtlijnen is er, als hulpmiddel,
een checklist ontwikkeld door Rotterdam Sportsupport. Aan alle verenigingen wordt gevraagd
om deze checklist in te vullen en toe te sturen aan Rotterdam Sportsupport
(coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. De verenigingsconsulent kan de checklist met u
doorlopen en, indien nodig, suggesties doen ter verbetering voor het kunnen handhaven van
de richtlijnen. Sportverenigingen die direct woensdag 29 april willen starten kunnen telefonisch
contact leggen met Rotterdam Sportsupport (06-23825815) om de checklist door te lopen.

Handhaving
Deze versoepeling van maatregelen is alleen mogelijk en toegestaan als iedereen zich houdt
aan de protocollen. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de protocollen en daarmee
het zorg dragen voor ieders veiligheid en gezondheid ligt in de eerste plaats bij de vereniging.
Ik vraag u goed na te denken over de manier waarop de regels op het sportpark gehandhaafd
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worden en alle trainers en vrijwilligers daar goed over te informeren. Hierbij moet gedacht
worden aan: aanspreken, stopzetten van de training, personen verzoeken het complex te
verlaten. Dit is ook een onderdeel van de checklist van Rotterdam Sportsupport.

En als laatste stap het inschakelen van handhaving door te bellen naar 14010 of een melding
te maken via de website rotterdam.nl/meldingen. En indien opschaling nodig is door het bellen
van de Politie: 0900 88 44. Bij acuut gevaar dient uiteraard 112 gebeld te worden.

Indien uw vereniging niet volgens de protocollen werkt dan kan gemeentelijke handhaving
optreden door middel van aanspreken en waarschuwen. Hierna kunnen boetes opgelegd
worden en in het uiterste geval kan sluiting van uw complex plaatsvinden. Maar
vanzelfsprekend ga ik ervan uit dat dit niet nodig gaat zijn en dat er op een goede en veilige
manier uitvoering gegeven kan worden aan de versoepeling.

Ondersteuning
Ik realiseer mij dat er ontzettend veel informatie op u als vereniging afkomt. Het omzetten van
alle informatie naar noodzakelijke acties vraagt veel van een vereniging. Als u hierbij
knelpunten ervaart, twijfelt over bepaalde punten of anderszins steun wenst, raad ik u aan
zoveel mogelijk gebruik te maken van de ondersteuning die Rotterdam Sportsupport,
Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Topsport bieden.

Rotterdam Sportsupport
Zoals eerder genoemd kan een verenigingsconsulent van Rotterdam Sportsupport de checklist
met u doorlopen en u verder ondersteunen bij het in praktijk brengen en handhaven.

Ook zal Rotterdam Sportsupport de clubs die dat willen en hulp nodig hebben begeleiden in
het gefaseerd openstellen voor niet-leden.

Houd verder de website en sociale media van Rotterdam Sportsupport in de gaten voor
overige tools, tips, veelgestelde vragen met antwoorden en verder aanbod. Voor vragen en
problemen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen kunt u nog
steeds contact opnemen met coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of 06-23825815.

Sportbedrijf Rotterdam
Sportbedrijf Rotterdam zorgt voor de vergoedingen die aan verenigingen worden uitgekeerd bij
gebruik door scholen en/of andere partijen (zoals bijvoorbeeld binnensportverenigingen).
Houd de website van Sportbedrijf Rotterdam: www.sportbedrijfrotterdam.nl/nieuws in de
gaten voor de meest recente informatie met betrekking tot accommodaties.

Rotterdam Topsport
Topsportverenigingen, talentencentra, topsporters en talenten kunnen met vragen over de
nieuwe voorschriften terecht bij Rotterdam Topsport. Rotterdam Topsport volgt de
berichtgeving van NOC*NSF over (de uitwerking van) de coronamaatregelen voor de topsport
nauwlettend, bijvoorbeeld over welke trainingslocaties voor topsporters met een status
(gedeeltelijk) worden opengesteld. Vragen aan Rotterdam Topsport over dit onderwerp kunt u
e-mailen naar info@rotterdamtopsport.nl.

Tot slot wil ik nadrukkelijk melden dat de nieuwe Noodverordening naar aanleiding van deze
versoepeling een dezer dagen vastgesteld zal worden. Dit kan mogelijk nog tot wijzigingen in
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de gemeentelijke richtlijnen leiden. Mocht dit het geval zijn dan wordt u daar per omgaande
over geïnformeerd.

Ik hoop, net als u, dat er in de komende maanden mogelijkheden komen voor een verdere
verruiming van de activiteiten. Dat is alleen mogelijk wanneer we daar geleidelijk naartoe
werken en ons houden aan de landelijke richtlijnen. Ik reken op uw inzet en veerkracht in de
komende periode. Alleen met elkaar gaan we ervoor zorgen dat onze jongste Rotterdammers
weer kunnen sporten, laten we samen het verenigingsleven weer op gang brengen!

Met vriendelijke groet,

S. de Langen
Wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport


